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Prefeita Socorro Neri juntamente com presidentes de bairros de Rio Branco 

Carnaval será com temperaturas amenas no Estado 

Edivam Maciel e a reitora Guida Aquino assinaram acordo
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 
COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 
 

AVISO  DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 

02/2020  
PROCESSO Nº 23107.008621/2019-67 

 
1. OBJETO: O objeto da presente 
licitação é a escolha da proposta mais 
vantajosa para a contratação de empresa 
especializada em serviços de 
hospedagem e alimentação em hotel de 
no mínimo 03 (três) estrelas, conforme 
padrões estabelecidos pela Portaria 
100/2011 do Ministério do Turismo, com 
apartamentos single, duplo e triplo, 
mediante requisição de serviços 
destinados a profissionais dos diversos 
estados do Brasil na participação de 
eventos a serviço da Universidade 
Federal do Acre, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas 
no Edital e seus anexos. 
 
2. ABERTURA DA LICITAÇÃO: Em 
02/03/2020, às 11h00min - (horário de 
Brasília), exclusivamente no endereço 
eletrônico: 
www.comprasgovernamentais.gov.br.  
 
3. ENTREGA DA PROPOSTA: A partir 
do dia 17/02/2020, às 08h00min. 
 
4. O Edital poderá ser retirado junto aos 
sites:  
www.comprasgovernamentais.gov.br, 
www2.ufac.br/cpl ou na CPL/UFAC. 
 
Mais informações: (68) 3229-7288 e pelo 
e-mail: licitacao.ufac@gmail.com  

 
Rio Branco–AC, 17 de fevereiro de 2020. 
 

Everton Fidelis da silva 
Pregoeiro/UFAC  

4,5 cm 

13,3 cm 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 
COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 
 

AVISO DE LICITAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 

PROC. Nº 23107.011694/2019-36 
1. OBJETO: O objeto da presente 
licitação é a Chamada Publica para a 
aquisição de alimentos de agricultores 
familiares e demais beneficiários que se 
enquadrem nas disposições da Lei n.º 
11.326, de 2006, por meio da modalidade 
Compra Institucional, do PAA, com 
dispensa de licitação. 
 
2. ABERTURA DA LICITAÇÃO: Em 
03/03/2020, às 09h00min, horário local. 
 
3. ENTREGA DA PROPOSTA: A partir do 
dia 19/03/2020, das 08h00min às 12h00min 
e das 14h00min às 17h00min, no endereço 
Campus Universitário – BR 364, KM 04, 
SALA da CPL, Bloco Senador José 
Guiomard dos Santos (Reitoria). 
 
4. O Edital poderá ser retirado junto ao 
site: www.ufac.br/cpl ou na CPL/UFAC. 
Mais informações: (68) 3229-7288 e pelo 
e-mail: licitacao.ufac@gmail.com  

 
Rio Branco–AC, 19 de fevereiro de 2020. 
 

Jânio da Cunha Bastos 
Presidente da CPL, em exercício 

4,5 cm  

11 cm 

Dezoito de fevereiro é o 
Dia do Líder Comunitário, 
a data foi comemorada pela 
prefeita Socorro Neri em 
um café da manhã na sede 
da União Municipal das As-
sociações de Moradores de 
Rio Branco (Umamrb) com 
lideranças de várias regionais 
da cidade. Em Rio Branco, o 
dia também lembra a morte 
de João Eduardo do Nasci-
mento, um dos pioneiros no 
movimento social na década 
1970, e que dá nome a um 
dos 223 bairros da capital.

Em sua fala, a prefeita 
destacou as ações que a Pre-
feitura de Rio Branco tem 
realizado e a importância do 
movimento comunitário na 
construção de uma cidade 
melhor. “Em 2020 nós te-
remos, sem dúvida alguma, 
uma relação institucional 
ainda mais próxima do movi-
mento de moradores da nos-
sa capital. Eu tenho dito que 
não é possível fazer tudo de 
uma vez só, mas os passos 
estão sendo dados. Temos 
vivido uma crise financeira 
em todo o país e Rio Branco 
não está imune. Mas quero 
dizer pra vocês que este ano 
teremos mais recursos para 
trabalhar na recuperação de 
ruas, construção de sistemas 
de drenagens e em muitas 

Socorro Neri comemora Dia do Líder Comunitário com 
representantes e presidentes dos bairros da capital

obras de infraestrutura que o 
município necessita. Estamos 
concluindo um levantamento 
feito pela Secretaria de Infra-
estrutura em todas as regio-
nais para olharmos o que es-
tava previsto para 2019 e que 
não foi possível fazer, mas 
que este ano terá total priori-
dade”, disse.

Socorro Neri também 
anunciou uma reforma na 
sede da instituição por meio 
de emenda do senador Sérgio 
Petecão. “É uma emenda de 
R$ 2 milhões e parte deste 
recurso será destinado para 
melhorias no prédio. A maior 

parte desta verba será libera-
da para reformas nas quadras 
de grama sintética. Com o 
aval do senador nós aguar-
damos apenas o sinal verde 
do governo federal para a 
liberação e a utilização des-
tes recursos. Mas se não for 
possível, quero assumir com 
vocês o compromisso de que 
a Prefeitura fará esta reforma, 
mesmo que em menor escala, 
com recursos próprios”.

O presidente da Umamrb, 
Oséias de Souza, disse que 
o movimento comunitário 
está empenhado em buscar 
melhorias para a cidade de 

forma participativa e demo-
crática. “Nós temos tido uma 
relação institucional muito 
boa e respeitosa com a pre-
feita Socorro Neri. Ela tem 
dialogado com as lideranças 
comunitárias, tem buscado 
ouvir quando surgem deman-
das na comunidade. Nós sa-
bemos que Rio Branco tem 
muitos problemas, tem mui-
tos desafios a serem supera-
dos, corrigidos e que eles não 
se resolvem do dia para a noi-
te, mas nossa missão é buscar 
o poder público para melho-
rias em benefício de todos”, 
finalizou.

Até sexta-feira, 21, o ca-
lor abafado, com chuvas 
pontuais, vai continuar pre-
dominando no Acre, Rondô-
nia, Amazonas, Mato Gros-
so, Goiás, Distrito Federal, 
Bolívia (planícies) e Peru 
(selva e litoral norte).  No 
sábado (22), chega à região 
a primeira frente fria de 
2020, que será sucedida pela 
incursão de leve massa de ar 
polar. Assim, a temperatura, 
pela primeira vez neste 
ano, sofrerá um pequeno 
declínio no Acre, Rondônia, 
Amazonas (sul e sudoeste), 
Mato Grosso (sul, sudoeste 
e oeste), Bolívia (planícies) 

e Peru (centro e sul da região 
de selva). Entretanto, é 
pouco provável que ocorra 
o fenômeno da friagem. Na 
sexta-feira e no sábado, de-
vido à chegada dessa frente 
fria, ocorrerão temporais, 
com chuvas fortes, raios e 
ventanias. “Estamos acompa-
nhado a formação de uma alta 
pressão atmosférica no sul do 
continente que dará início ao 
deslocamento desta frente 
fria. Diariamente, estaremos 
atualizando a informação so-
bre esta primeira onda de frio 
a chegar à Amazônia”, avisa 
Friale em seu site O Tempo 
Aqui. (Notícias da Hora)

Davi Friale avisa: sábado chega frente fria ao Acre

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Pro-
dução e Agronegócio (Sepa) 
e a Universidade Federal do 
Acre (Ufac), assinaram na 
tarde desta terça-feira, 18, 
um termo de cessão de uso 
dos equipamentos que com-
põem a Estação de Melho-
ramento e Difusão Genética 
Animal (EMDGA) para o 
curso de medicina veterinária 
da instituição.

A estação esteve parada 
por falta de recursos nos úl-
timos anos. Sepa e Ufac de-
cidiram, após tratativas que 
duraram quase dois anos, que 
com a cessão dos equipamen-
tos para o curso de veterinária 
o ganho seria conjunto, já que 
eles auxiliarão a formação de 
novos veterinários, especiali-
zações e serão capazes de dar 
resultados práticos para toda 
a sociedade, incluindo o setor 
produtivo do estado.

O secretário de Produ-
ção e Agronegócio, Edivan 
Maciel, que é veterinário, 
ressaltou a importância de 
que equipamentos especia-
lizados e essenciais para o 
desenvolvimento do setor 
produtivo do Acre ligado às 
cadeias animais voltem a ser 
úteis e bem utilizados.

“Essa estação tem que 
servir à população, tem que 
servir ao produtor rural. É 
uma determinação do go-
vernador Gladson que tudo 
que for possível fazer para 
destravar o agronegócio e 
a produção rural deverá ser 
feito urgentemente. Como 
a estação estava parada, a 
universidade me procurou e 
nós prontamente entregamos 
para o curso desenvolver en-
sino, pesquisa e difusão de 
tecnologia. Todo mundo ga-
nha”, conta o secretário.

Entre os equipamentos 

Governo e Ufac fecham parceria para uso da Estação 
de Melhoramento e Difusão Genética Animal

cedidos estão incubadoras, 
botijões de nitrogênio, termo-
-higrômetros, balanças, estu-
fa, máquina de congelação, 
datalogger de pressão mano-
métrica, aparelho de análise 
de água e diversos materiais 
de escritório.

A reitora da Ufac, Guida 
Aquino, destacou que o se-
cretário Edivan atendeu de 
pronto às necessidades do 
curso de veterinária e que 
isso deixa a Universidade e o 
Estado ainda mais próximos, 
trabalhando juntos, abrindo 
possibilidades para novas e 
maiores parcerias com bene-
fício à toda sociedade.

“Estamos muito felizes 
por essa parceria. Já estáva-

mos tentando esse acordo e 
o secretário Edivan foi mui-
to célere. E não tenho dúvi-
da que isso vai gerar não só 
uma contribuição para a uni-
versidade e o ensino, como 
para o estado de forma geral. 
Vamos ter políticas públicas 
para todo o Acre. E é isso que 
queremos, essa parceria forte 
com o governo”, destaca a 
reitora. (Samuel Bryan/Se-
com Acre)

Estudantes do curso Téc-
nico em Administração do 
Senac Acre realizaram na 
sexta-feira, 14, a exposição 
“Gestão de Qualidade Total 
nas Organizações”. O obje-
tivo do evento foi demostrar 
para a sociedade as soluções 
de qualidade na administra-
ção, sugerida para as empre-
sas participantes no Projeto 
Integrador (PI) do curso.

O projeto integrador do 
Senac é uma atividade que 
leva os alunos a evidenciar 
na prática o aprendizado das 
competências do curso. “O PI 
é um caminho percorrido du-
rante o curso, em que os alu-
nos vão fazendo atividades e 
melhorando essas atividades.  
Começa com o planejamen-
to, depois vem a pesquisa de 
campo. Com o resultado des-
sa pesquisa, o aluno cria seu 
trabalho; neste caso, foram as 
melhorias nas empresas”, ex-
plana Maria Carlete Oliveira, 
coordenadora do Núcleo de 
Gestão e TI do Senac Acre.

Esse evento marcou o fi-
nal do projeto integrador e 
a apresentação das soluções 
dos problemas encontrados 
nas empresas parceiras. “Vi-
sitamos a Miragina, o Café 

Três Corações, o iogurte 
Tavita, a loja Iris Tavares 
e a Clínica Cendro, e essas 
empresas compareceram ao 
evento para ver as soluções 
propostas pelos alunos”, ex-
plica o orientador educacio-
nal do Senac, Alfonso Flores.

Saylon Freitas, aluno do 
curso técnico em adminis-
tração, disse que a atividade 
foi muito importante para o 
seu aprendizado. “Foi uma 
experiência que vou levar 
para toda a vida. O objetivo 
era sugerir melhorias para as 
empresas parceiras; então, 
estudamos, buscamos assun-
tos importantes para levar re-
almente essa qualidade para 
o atendimento, para a gestão 
de pessoas, para a logística e 
diversas áreas”.

O médico e empresário 
Athos Braña foi um dos par-
ceiros da atividade e avaliou 
a iniciativa. “Achei isso óti-
mo porque é um incentivo a 
iniciativa privada e acredito 
que é necessário haver me-
lhorias na qualidade na ad-
ministração em todo o Es-
tado. É um estimulo muito 
importante para a qualidade 
de todos os setores”, finali-
zou. (Assessoria)

Alunos do Senac realizam 
evento de soluções de
qualidade na administração

Vários experimentos foram apresentados na exposição 

Um orçamento de 
aproximadamente R$ 500 
milhões para serem investidos 
no desenvolvimento dos 
negócios regionais. A 
aplicação desses recursos 
será o principal desafio que 
terá pela frente o bancário 
José Luiz Cordeiro Cruz, 
que assume, nesta quarta-
feira, 19 de fevereiro, a 
Superintendência Regional do 
Banco da Amazônia no Acre.

O novo gestor assume 
a função no lugar do 
administrador de empresas 
Diego Santos Lima, que foi 
designado para responder 
pela Superintendência do 
Maranhão. A posse está 
marcada para às 8 horas, na 
sede da Super-AC, localizada 
na rua Arlindo Leal, 199, no 
Centro. Estarão presentes na 
solenidade o diretor da Área 
Comercial da Instituição, 
Francimar Rodrigues Maciel, 
colaboradores, clientes, par-
ceiros e representantes da so-
ciedade civil de Rio Branco.

 José Luís Cordeiro é 
graduando em Economia, 
empregado do Banco da 
Amazônia desde 2011. Iniciou 
sua carreira bancária no 
estado do Pará, no município 
de Jacundá, passando por 
Tucuruí, onde assumiu a 
Gerência de Relacionamento 
Pessoa Física, e Novo 
Progresso, onde foi Gerente 
Geral. Atuou, ainda, em 
Araguaçu, no Tocantins, e 
em Manaus, no Amazonas, 
lugares em que também 
assumiu cargos de gestão.

A Superintendência do 
Acre possui dez agências 
que atendem a todos os 
municípios do estado. Para 
o novo superintendente, 
dar efetividade à aplicação 

do plano de negócios 2020 
do banco será seu principal 
foco de atuação. «Vamos 
trabalhar sob o tripé do 
resultado sustentável: ética 
e transparência, gestão 
colaborativa e maximização 
de resultados, potencializando 
ainda mais a cadeia produtiva 
do Estado do Acre», enfatiza 
José Luís Cordeiro.

A economia acreana 
tem como base produtiva 
a atividade extrativista de 
bens de origem florestal, 
principalmente produtos 
madeireiros, borracha natural 
e castanha do Brasil. O 
agronegócio, com ênfase 
na pecuária, também é forte 
no estado, assim como a 
agricultura de base familiar, 
sendo os produtos mais 
cultivados o arroz, feijão, 
milho e mandioca. Também 
se destacam a fruticultura, 
o comércio e a pequena 
atividade industrial.

“Todos os setores terão 
oportunidades para crescer. O 
Banco da Amazônia está aqui 
para ser essa força propulsora 
de desenvolvimento”, 
afirma o novo gestor, para 
quem as oportunidades de 
investimentos no Estado se 
ampliam em virtude, dentre 
outros motivos, da localização 
geográfica fronteiriça do 
Acre com outros países 
da América do Sul. Outra 
vantagem do Estado é a 
possibilidade de acesso para 
o mercado do pacífico através 
da rodovia Transoceânica, a 
potencialidade de recursos 
naturais e o desenvolvimento 
de polos turísticos e 
agroindustriais. “Tudo será 
foco de bons negócios”, 
garante o novo superintenden-
te. (Assessoria)

Superintendência regional 
do Banco da Amazônia terá 
novo gestor no Acre


